
ممكن أن نقول هكذا، وأن املثلية هنا عائدة إىل اإلرضاء وإىل الرزق والكسوة؛ وأما عودها إىل الرزق والكسوة 

)) هل املراد على وارث املولود له؟ أو على وارث الرضيع مثل ذلك ؟  على الوارث فظاهر جدا؛ ولكن قوله: ((

)) وهنا قال:  وعلى الوارث هذا قوالن للمفسرين والراجح أنه عائد على الوارث للرضيع؛ وتأمل أنه قال: (( يف

  )) ألن الوارث ليس كاألب موهوب له خبالف الوالد فإنه موهوب له. على المولود له ((

خالف؛ فإذا  )) من الوارث ؟ بفرض أو تعصيب أو رحم نعم؟ هذا أيضا موضع وعلى الوارث مثل ذلك (( 

نظرنا إىل ظاهر اآلية فإنه شامل لكل من يرث، بفرض أو تعصيب أو رحم؛ وخصه بعض العلماء بالوارث 

بالتعصيب قياسا على حتمل الدية؛ فقال: إن املطالبني باحلقوق املالية هم العصبة فكما أن أصحاب الفروض ال 

كذلك ذوي األرحام؛ ولكن الراجح أنه شامل لكل حيملون من الدية شيئا فكذلك ال حيملون من اإلنفاق شيئا و 

من يرث فرض أو تعصيب إال ما خصه الدليل؛ فما خصه الدليل وجب أن خيصص مبقتضى ذلك الدليل؛ وإمنا 

ب إنفاق الزوجة على زوجها إذا كان فقريا؛ فإن بعض و استثنينا لئال يرد علينا ما ذهب إليه بعض الناس من وج

إذا كان فقريا؛ قال: ألن الزوجة وارث؛ ولكن  هااآلية وجوب إنفاق الزوجة على زوجأهل العلم أخذ من عموم 

ولهن  هذا مدفوع بالدليل اخلاص وهو قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف حجة الوداع يف خطبته قال: (

    ) بدون تفصيل . عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف

الفصال مبعىن  )) إن أرادا فصاال )) (( تشاور فال جناح عليهمافإن أرادا فصاال عن تراض منهما و  وقوله: ((

)) واإلرادة هنا ليست إرادة تشهي بدليل  المولود له )) و(( الوالدة )) يعود على (( أراد الفطام؛ والفاعل يف ((

البد من أن يقع هذا الفصال عن تراض منهما؛ والرتاضي  [شف هذا ..] )) عن تراض منهما وتشاور قوله: ((

طرفني؛ لو رضيت األم دون األب امتنع الفصال؛ ولو رضي األب دون التفاعل من رضي فالبد أن يكون من 

خلصه؛ من أين ست)) التشاور تفاعل أيضا وأصله من شار العسل إذا أ وتشاور األم امتنع الفصال؛ وقوله: ((

؛ شرت العسل يعين استخلصته مما فيه من الشم حىت ظهر نقيا خالصا؛ فهو تفاعل من يستخلصه؟ من الشم

شار؛ إذا ما معىن التشاور؟ التشاور الرتاجع يف الرأي الستخالص الصحيح منه، يرتاجع اثنان يف الرأي من أجل 

و أما تراضيا بدون ؛ لأن يتوصل إىل الرأي الصحيح املوافق املفيد؛ فالبد إذا من أيش؟ من أن يقع التشاور

 يابين يف محله وإىل غري ذلك؛ قال: طيب توكل  يتعبينما ...األم قالت ألبيه ودي نفطم الولد  تشاور جاءت

شاورا؛ طيب التشاور ما حمله وموضعه؟ هل حمله وموضعه تعلى اهللا؛ بدون أي تشاور؛ فهذا ال جيوز؛ البد أن ي

البد  ؟ مصلحة الطفلالتعب عليه؟ أو موضعه مصلحة الطفلمصلحة األب واألم؟ من حيث حضانة الطفل و 

صلحه أن يبقى حىت يتم احلولني أو من امليفطم قبل حولني أو من  مصلحته أن منشاورا يف مصلحته، هل تأن ي



املصلحة أن يبقى بعد احلولني أيضا يعين رمبا يكون حمتاجا إىل الرضاعة حىت بعد احلولني فالبد من التشاور يف 

  ألمر؛ وينظر إىل مصلحة من؟ الطفل .هذا ا

 )) على من؟ على األبوين قبل متام احلولني؛ وجناح اسم ال مبين معها على الفتح فال جناح عليهما وقوله: ((

    . اإلمث)) سبق معناه  جناح (( )) و ليهماع ـ((وخربها باجلار وارور ب

)) ويف  جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروفوإن أردتم أن تسترضعوا أوالدكم فال  مث قال تعاىل: ((

))  آتيتم جئتم؛ و(( اه)) املقصور معن أتيتم )) أن (( آتيتم )) و(( أتيتم )) والفرق بني (( ما أتيتم القراءة: ((

فأتوا  )) باملد؛ وقال تعاىل: (( آت )) (( وآت ذا القربى حقه املمدود معناها أعطيتم؛ قال اهللا تعاىل: ((

)) ومل يقل: آتوا يعين املراد جيئوا؛ فإذا كان مهموزا يعين ممدودا اهلمزة ممدوة فيه فهي  فأتوا )) (( ورة من مثلهبس

 وإن أردتم أن تسترضعوا أوالدكممبعىن أعطى؛ وإن كانت مقصورة فهي مبعىن جاء؛ فهنا يقول اهللا عزوجل: (( 

  )) اخلطاب ملن؟

  للوالدين الطالب:

)) مع أنه قال يف  وإن أردتم ين؟ للمولود له؛ وحينئذ جيب أن تستشكلوا كيف قال: ((كيف للوالد  الشيخ:

نس وإن شئت فقل: إن )) ؟ مولود ومل يقل املولود هلم؟ فيقال: إن املولود اسم ج وعلى المولود له األول: ((

 األمساء املشرتكة اليت تصفال من امسا موصو  تموصول باعتبار أل؛ ألن أل إذا كان صلتها صفة صار املولود اسم 

غريه؛ وحينئذ فإفراد الضمري الراجع إليها باعتبار اللفظ واجلمع إن أردمت باعتبار املعىن؛ طيب ومالحظة إال املفرد و 

جاء ا القرآن وقد ذكرنا آية فيها مراعاة اللفظ مث املعىن مث اللفظ؛  أللقاب املشرتكةهذه ااملعىن واللفظ يف 

  تذكروا؟

  أي نعم  ب:الطال

  ما هي؟  الشيخ: 

ومن يؤمن باهللا ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها سورة الطالق قوله تعاىل: ((  يف الطالب:

  ))  قد أحسن اهللا له رزقا خالدين فيها أبدا األنهار

اعتبار )) كل األار ب ومن يؤمن باهللا ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها األنهار نعم (( الشيخ:

  أيش؟ 

  اللفظ  الطالب:



)) باعتبار اللفظ؛ فهنا أردمت  قد أحسن اهللا له رزقا )) باعتبار املعىن (( خالدين فيها أبدا فظ مفرد ((للا الشيخ:

  اخلطاب للمولود هلم باعتبار املعىن .

  )) ؟ أردتم )) أراد الشيء حيتاج إىل مفعول به فأين مفعول (( أن تسترضعوا أوالدكم ((

  أن وما دخلت عليه  الطالب:

  مصدر مفعول به .تأويل أن وما دخلت عليه يف    الشيخ:

)) منصوبة ويش الذي نصبها ؟ هل تقول: اسرتضع ولده ؟ أو اسرتضع لولده؟ األخري؛ إذا  أوالدكم وقوله: ((

طلب اإلرضاع؛  أين مفعول اسرتضع؟ ألنه اسرتضع حتتاج إىل مفعول يعين ألن معىن اسرتضع أي طلب اإلرضاع،

؟ حمذوف اعضر اإل؛ وأين املطلوب منه الراضع؛ فأوالدكم هو الشخص عفهنا مطلوب منه اإلرضاع لشخص راض

 ابنزع اخلافض؛ وحذف اخلافض هن ة؛ فنعرب أوالد على أا منصوبوتقديره: أن تسرتضعوا مراضع ألوالدكم

التجوز؛ وعلى كل حال فإن مفعوهلا األول حمذوف تعديا من باب  لوضوح املعىن؛ وقيل: إا منصوبة بالفعل

)) أي فال إمث عليكم؛  فال جناح عليكم يعين إن أردمت أن تطلبوا من يرضع األوالد (( التقدير: مراضع ألوالدكم؛

ولكن هل هذا مطلوب؟ أن اإلنسان يطلب مراضع ألوالده؟ أو األوىل أن ال يطلب؟ أو يف ذلك تفصيل؟ فيه 

  اء اهللا ذكره يف الفوائد .تفصيل يأيت إن ش

)) اشرتط اهللا عزوجل أنه ال جناح علينا أن نطلب  فال جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف وقوله: ((

)) اعلم أن  ما آتيتم بالمعروف )) يعين أعطيتم (( إذا سلمتم املراضع بشرط أن نقوم مبا التزمنا به؛ فقوله: ((

قائل: الذي )) قد يقول  إذا سلمتم ما آتيتم )) البد فيها من تقدير؛ ألن (( إذا سلمتم ما آتيتم قوله: ((

)) ؟ ولكن املعىن: إذا سلمتم ما فرضتم إيتاءه، ما فرضتم  إذا سلمتم فما الفائدة من قوله: (( هنعطيه قد سلمنا

 التزمتم به وفرضتموهذي إيتاءه؛ وإمنا عرب بالفعل عن إرادته بفرضه كأنه أمر وقع وحصل يعين كأن هذا األمر ال

       ))  سلمتم ما آتيتم بالمعروفإذا  على أنفسكم من األجرة للمراضع كأنه أمر قد سلم وأويت؛ وهلذا قال: ((

    .))  سلمتم )) متعلق بـ(( بالمعروف ((

ووصفا؛ يكون  ،وجنسا ،وأجال ،قدرا ؛وتسليم األجرة يف املراضع باملعروف أن يكون أيش؟ على حنو ما شرط

بعشرة  ه؛ فمثال إذا قال ترضعيوأجال ،ووصفا ،وجنسا ،قدراأيش قلنا؟ على قدر ما شرط أو على كيفية ما شرط 

أصواع من الرب الطيب حتل يف أول يوم من شهر ربيع الثاين؛ وجب عليه أن يسلم  عشرة أصواع من الرب؛ وهذا 

إذا سلمتم ما آتيتم  ربيع الثاين األجل؛ هذا بقوله: ((أيش؟ القدر واجلنس؛ الطيب الوصف؛ يف أول يوم من 

    )) فال بد أن يكون التسليم باملعروف الذي يعرفه الشرع ويقره ويتعارفه الناس فيما بينهم . بالمعروف



الوقاية؛ ما أكثر ما يأمر اهللا تعاىل بالتقوى يف كتابه ويأمر بالتعاون على الرب والتقوى؛ والتقوى كلمة مأخوذة من 

؛ وأصح ما قوى وهي مصدر، مصدر على وزن فعلى ؛ لكن قلبت الواو تاء فصارت تىويقال: إن أصلها وقو 

قيل يف تفسريها أا اختاذ وقاية من عذاب اهللا بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وتصديق أخباره؛ يعين ثالثة أمور: 

لقلنا إن تصديق أخباره داخلة يف فعل أوامره ألن  بفعل أوامره، واجتناب نواهيه، وتصديق أخباره؛ وإن شئنا

تصديق األخبار من الواجبات؛ لكن على سبيل اإليضاح أحسن هي تقوى اهللا عزوجل اختاذ وقاية من عذابه 

اتقوا اهللا واعلموا أن اهللا بما تعملون  ؛ وقوله: ((وتصديق إخباره  بفعل أوامره وترك نواهيه واجتناب نواهيه

)) والعلم بأن اهللا مبا نعلم بصري من تقوى اهللا عزوجل؛ لكن ملا كان من  اتقوا اهللا عطوفة على (()) هذه م بصير

بصري؛ ألنك مىت علمت ذلك خفت من هذا الذي هو بصري  علم هذا العلم أن اهللا مبا تعملمتام التقوى أن ت

)) عام ألن ما اسم  ما تعلمونب دك حيث اك أو يفقدك حيث أمرك ألنه بصري؛ وقوله تعاىل: ((جيبعملك أن 

ظ العامة اسواء كانت أمساء املوصول من األلف اظفلموصول وأمساء املوصول من ألفاظ العموم سواء كانت هذه األ

املشرتكة أو من األلفاظ اخلاصة؛ الفرق بني اسم املوصول اخلاص واملشرتك: اخلاص هو ما يدل على واحد أو 

ي هذه خاص؛ ومن ئصاحلا للجميع؛ فالذي واليت واللذان واللتان والذين والال اثنني أو  مجع؛ واملشرتك ما كان

والذي جاء وما وأن هذه مشرتكة عام؛ فاسم املوصول وإن كان مفردا فهو للعموم؛ انظر إىل قوله تعاىل: (( 

اص )) مع أنه مفرد؛ ألنه صاحل للعموم واخل لمتقونا )) قال: (( بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون

أولئك هم  ((موضوع للمفرد يف األصل؛ لكن االسم املوصول يفيد العموم؛ وهلذا أخرب عنه باجلمع فقال: 

املشرتكة الدالة وضعا على أو صاحلة وضعا األفراد ))  بما تعملون بصير )) لكن هنا الذي معنا (( المتقون

وعمل اجلوارح؛ فإن كان من أعمال اجلوارح  )) يشمل عمل القلوب تعملون بما مفرد واملثىن اجلمع؛ وقوله: ((لل

تعلق به البصر العلمي والبصر النظري إن كان من عمل اجلوارح تعلق به البصر العلمي والنظري؛ كيف العلمي 

نا عمال فإن اهللا ينظر إليه ويراه سبحانه وتعاىل بعينه وكذلك يعلمه بعلمه؛ والعلم بصر مثل ما ملوالنظري ؟ إذا ع

شهود من أعمال مشهودة تعلق املبصري بكذا، بصري بكذا يعين علموا به يعين ذو خربه؛ فما كان من يقال: فالن 

ا البصران العلم والنظر؛ وما كان مسموعا يعين غري مبصر فإنه يتعلق به البصر العلمي؛ فاألشياء اليت نقوهلا من 

اللسان من قوال عبد اهللا؟ فأقوال القلوب وأعملها، أو ال؟ نعم، واليت نقوهلا حىت بالقلوب من العمل كذا يا 

)) شامل لعمل اجلوارح وعمل القلب وعمل اللسان، عرفتم ؟  بما تعملون ؛ وعليه فنقول: إن قوله: ((العمل

وعمل اللسان القول؛ وعمل اجلوارح الفعل؛  ه وخوفه وتوكله وإنابته وما أشبه ذلك؛ؤ فعمل القلب هو حمبته ورجا

 واتقوا اهللا )) والفائدة من ذكر هذه اجلملة بعد قوله: (( بما تعملون بصير ذا كله، ((واهللا تعاىل بصري  ((



الفائدة: التحذير من املخالفة؛ فإنك إن خالفت فإن اهللا بصري بعملك ال خيفى عليه شيء مما تفعله؛ ويف قوله: 

 يؤاخذ بالوسوسة، ال يؤاخذ )) ومل يقل: مبا توسوسون به إشارة إىل أن اإلنسان ال بما تعلمون بصير ((

إن اهللا تجاوز عن أمتي ما حدث به أنفسها ما لم  بالوسوسة وذلك ألن النيب عليه الصالة والسالم قال: (

 ة)) قدمت على متعلقها؛ ألن متعلق تعملون بما )) طيب (( واهللا بما تعملون بصير ) (( تعمل أو تتكلم

فما هي الفائدة من تقدميها؟ نعم؟ نشوف هناك فائدة لفظية وهي مراعاة الفواصل فواصل اآليات   بصريبمباذا؟ 

  )) كما جاءت يف آية أخرى؛  واهللا بصير بما تعملون مع أنه يصلح أن تكون فاصال ((

أجل  بيان اهتمام به ما يقال للحصر وأنه ال يعلم إال ما نعمل، هو يعلم كل شيء؛ لكن منلثانيا: أنه قدم 

العناية به يعين كأن يقال: لو فرض أنه ال يعلم إال ما عملتم لكان ذلك كافيا يف حتذيركم وردعكم عن خمالفته. 

  الدرس القادم ؟ يف الفوائد  نأخذاآلن تأخذون الفوائد أو 

  نأخذ الفوائد الطالب:

  بس اآلية هذه طيب  ...الشيخ:

  يستفاد من هذه اآلية الكرمية فوائد عديدة

           )) ولكن هذا الوجوب ينافيه آخر اآلية والوالدات يرضعن م؛ لقوله: ((األعلى  عأوال: وجوب اإلرضا  

)) وعلى هذا فيتعني الوجوب فيما إذا مل يقبل الصيب  فال جناح عليكم أن تسترضعوا أوالدكم وإن أردتم ((

  جيب، جيب اإلرضاع .ثديا غري ثدي أمه أو مل جند مرضعة سوى أمه؛ ففي هذه احلال 

ألن اهللا أمر األم أن ترضع مع أن ياولد  ومن فوائد اآلية الكرمية: أن اهللا عزوجل أرحم خبلقه من الوالدة بولدها؛

فطرا وما جبلت عليه تستلزم اإلرضاع؛ لكن هذا ألن رمحة اهللا أعظم من رمحة األم لولدها وقد مر علينا قوله 

)) قلنا إن هذه اآلية تدل على أن اهللا أرحم بأوالدنا منا؛ وهلذا جعلنا  دكميوصيكم اهللا في أوال تعاىل: ((

  أوصياء عليهم نعم .

 عبارةأن متام الرضاع يف احلولني، أو ب يف الرضاع أن ال ينقص عن حولني؛ أو األصلومن فوائد اآلية الكرمية: أن 

  )) . ين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعةحول احلولني؛ الدليل ؟ قوله: (( ببلوغأن متام الرضاعة  ثانية 

)) ومن ذلك نريد مثال  حولين كاملين حتمال؛ لقوله: ((اال هومن فوائدها: توكيد اللفظ إذا كان ميكن أن يدخل

)) لئال يتوهم واهم يف تلك العشرة الكاملة أن تفريق الثالثة والسبعة يقتضي أن  تلك عشرة كاملة آخر ؟ ((

)) حىت ال يقول قائل:  وكلم اهللا موسى تكليما يكون كل عدد منفردا عن اآلخر؛ ومنها أيضا قول اهللا تعاىل: ((

  إن املراد بالكالم جمازه .



             ا يقتضي عطفه؛ من أين نأخذ؟ من قوله:ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه ينبغي استعطاف املخاطب مب

ولدها ما هو ولد غريها؛ فيكون هذا يف أيش؟ استعطاف املخاطب مبا يقتضي  ألنه يعين ترضع  ))أوالدهن  ((

)) ما قال: ما ضل حممد، قال:  والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم عطفه على الشيء؛ ومثاله قوله تعاىل: ((

)) وكان جيب عليكم وهو صاحبكم  ما ضل صاحبكم ي تعرفونه وتعرفون أمانته وصدقه (()) الذ صاحبكم ((

  أن تكونوا أول مصدق به، وأول قابل ملا يقول .

))  لمن أراد أن يتم ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه جيوز النقص عن احلولني لكن بعد التشاور والرتاضي؛ لقوله: ((

واجب إذا كان ذلك  الناقصلق على إمتام الناقص وعلى إمتام الكامل؛ فإمتام ولكن جيب أن نعلم أن اإلمتام مط

) هنا ما يقول إمتام كمال، هذا إمتام واجب؛  وما فاتكم فأتموا الناقص واجبا كقوله صلى اهللا عليه وسلم: (

)  مة تامة تامةمن صلى في قباء فله أجر عمرة تا وتارة يكون املقصود إمتام الكمال مثل ما جاء يف احلديث: (

  لمن أراد أن يتم  هل املراد متام الكمال ؟ وإال كمال الوجوب؟ ( اهذا املراد متام أيش؟ متام الكمال؛ هن

نه متام الكمال وإال لو كان متام الوجوب ملا يكن لإلنسان فيه خيار، وإال ؟ آخر اآلية يدل على أ))  الرضاعة

  ....ال؟ طيب 

  لمن أراد أن يتم فوائد اآلية الكرمية: الرد على اجلربية؛ من أين نأخذها؟ إثبات اإلرادة من قوله: (( ومن

اختياره، إرادته وقوته؛ يقولون: اإلنسان ما له إرادة وال له قدرة )) واجلربية الذين يسلبون اإلنسان إرادته و  الرضاعة

  يتحرك ارتعاشا وبني الذي يتحرك اختيارا . إمنا هو جمبور على عمله؛ فال يرون فرقا بني الذي

)) وإن كانت هذه الفائدة  وعلى المولود له ومن فوائد اآلية الكرمية : أن الولد هبة للوالد ال لألم؛ لقوله: ((

متشي على رجل واحدة كانت شبيهة باآلدميني أو على رجلني كانت شبيهة لدواب األرض يعين ما هي الذكاء 

قوله لقول عرج العلماء استنبط أن هذه اآلية تدل على أن الوالد موهوب له؛ على كل حال  القوية؛ إمنا بعض

) والشك أن الولد ملك لوالده، هو وماله؛ وهلذا كما أن للوالد  أنت ومالك ألبيك النيب صلى اهللا عليه وسلم: (

ده عن مصاحله لو أن لولد ويصفيما ال يضر اأن يأكل من مال الولد ما ال يضره وال حيتاجه فله أن يستخدمه 

أنت ومالك  (  وجيب على الولد أن يطيع فإن مل يفعل أجرب على ذلك؛ لقوله صلى اهللا عليه وسلم: هيستخدم

  ) . ألبيك

  ؛ ميكن ؟ من أين نأخذها ؟ كيف  ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه قد يكون للشيء الواحد سببان

  )) نوكسوته نله رزقه دو ولموعلى ال من قوله: (( الطالب:

  كيف؟  الشيخ :



  زوجة ؟ غري؛ وإن كانت  يكون الرضاعة بسبب الزوجيةالرضاعة إذا كانت زوجة  الطالب:

  ...: الطالب

أسباب متعددة ولو كان شيئا  وج هلا سببان؛ والشيء قد يكون لهإذا الرزق والكسوة هنا يف اليت مع الز  الشيخ : 

وكابن العم الذي هو زوج، وكابن العم الذي هو  واحدا كالفقري مثال والغارم وما أشبه ذلك يأخذ بالفقر والغرمة

كذا؟ طيب إذا ختلف أحد السببني بقي حكم السبب  رابة والولدوالقزوج ومعتق يأخذ ألسباب ثالثة: للزوجية 

لزوجية ألا والكسوة ال لكان هلا الرزق ولدها  تطيع زوجها وهي ترضع  ناشز الاآلخر؛ فلو فرض أن هذه املرأة 

  .لرضاعة كن لول زناش

  ة أصبح الرضاع عدمي التأثري ؟ يق والكسوة هو الزوجز ر فإن قلت: إذا كان سبب ال

   واحدة؛قلت: ال؛ ال يصري عدمي التأثري؛ ألننا قلنا إذا ختلف اإلنفاق بالزوجية وجب بالرضاعة هذه 

كانت ترضع ما ال يرتتب لو كانت ال ترضع؛   إذا ثانيا: أنه رمبا يرتتب عليها، أو يرتتب هلا من الطعام والكسوة 

املرضع رمبا حتتاج إىل غسل ثياا دائما من الرضاعة وحتتاج إىل زيادة طعام وشراب ورمبا يقال إنه البد أن تطعم 

 أو ال؟ يكون له تأثري يعين ال ميكن أن يتساوى من كل وجه الطعام هذا الطعام املعني؛ فحينئذ يكون له تأثري

والرزق والكسوة للزوجية مع إطعام والرزق والكسوة مباذا؟ باإلرضاع؛ وعلى هذا يتمم هذا من هذا ويكون لآلية 

  معىن .

  )) . هن بالمعروفرزقهن وكسوت )) (( بالمعروف العرف بني الناس؛ لقوله: ((من فوائد اآلية الكرمية: اعتبار و 

 ؛ وإن سكت عنهه فإن قدر الشيء بالشرع ألغي العرفعروف وجب اعتبار امل ومعلوم أنه إذا نص الشرع على

ع األمر إىل العرف وهذا واضح وال ال؟ ار اعترب العرف؛ فاملراتب ثالثة: إما أن يقدر على العرف نصا ويرد الش

الشرع فال عربة بالعرف؛ وإما أن يسكت، يوجب ويسكت فريجع يف ذلك إىل العرف ؛  بواضح؛ وإما أن يقدره 

مثال الذي قدره الشرع وال عربة فيه للعرف زكاة الفطر، زكاة الفطر صاع من طعام؛ من احلكمة فيها أا كذا 

صاع ؛ هل نقول نزيد الصاع للكفاية ؟ ال الطعمة للمساكني فإذا قدر أن صاحب البيت ما يكفيه هو وعائلته 

ال، كيف؟ مقدر بالشرع نعم هذا مقدر بالشرع، الشرع مل يقل أطعموهم يف هذا اليوم، قدر صاع؛ كما أنه لو زاد 

صاعا على نفقته وعياله نقصره أو ال؟ ما نقصره نعم؛ وأما ما جاء به الشرع ولكنه أطلقه فهذا كثري نعم؟ مثل: 

قدر بالشرع؛ السفر على قول؛ واحلرز، )) م من حيث سكنتم )) هنا لكن (( يث سكنتمأسكنوهن من ح ((

حرز األموال هذا مل يقدره الشرع، واحلرز معترب يف عدة مواضع منها: السرقة والوديعة، الوديعة يراعى فيها احلرز 

طيتك كيس من الذهب يعين لو أين أعطيتك شيئا وديعة جيب عليك أن حتفظه مباذا؟ يف حرز مثله؛ فأنا أع



  .......؛ هل وضعتها يف احلرز؟ قال: ال هذا حرز، هذا حرز الكيسذهبت أنت ووضعتها يف حوش الغنم

رز حسب العرف اسأل أي واحد هل صرة احلويعترب هذا حرزا؛ لكن  وجيب الشاة وضعها يف احلظرية اآلن

؛ إذا يرجع يف ذلك إىل أيش؟ إىل العرف؛ كان الذي جيعل فيه كيس الفحم؟ ويش يقول ؟ الاملالذهب جتعل يف 

ما ميكن يتغري؛ وما نص الشرع على اعتبار العرف فيه فيؤخذ  الشرع إذا ثالثة؛ ما عني شرعا فهو تبعفاملراتب 

  بالعرف إتباعا للنص؛ وما سكت عنه الشرع يرد فيه إىل العرف نعم .

املعترب حال الزوجة ال حال الزوج؛ ألن اهللا أضاف الرزق )) أن  رزقهن وكسوتهن ((ومن فوائد اآلية الكرمية: 

ا كان الزوج كسوة اليت تصلح ملثلها؛ وعلى هذا فإذالوالكسوة إىل الزوج؛ فكأنه قال: الرزق الذي يصلح ملثلها، و 

نفقة غين؛ ملاذا؟ نفقة غين وكسوة غين البد وإىل هذا ذهب بعض أهل العلم؛ وذهب  فقريا وهي غنية يلزمه

لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه  ن من أهل العلم إىل أن املعترب حال الزوج واستدل بقوله تعاىل: ((آخرو 

)) من  رزقهن ) وأجاب عن اآلية بأن قال: (() رزقه فلينفق مما آتاه اهللا ال يكلف اهللا نفسا إال ما آتاها

ل بعض أهل العلم: بل نعمل باآليتني مجيعا؛ )) من أمثالكم؛ وذا جتتمع اآليتان؛ وقا وكسوتهن أمثالكم، و((

فنقول: املعترب حال الزوج والزوجة، املعترب حال الزوج والزوجة مجيعا؛ إن كانا موسرين فنفقة موسر وإن كانا 

  معسرين فنفقة معسر؛ وإن كان أحدمها فقريا واآلخر غنيا واحد ونصف، كم نصفه؟

  ثالثة أرباع الطالب:

ط، نفقة املتوسط؛ إذا كان الزوج فقري وهي غنية؛ أو الزوج غين وهي فقرية فيعترب نفقة إذا فيجعل متوسالشيخ: 

ما عنده شيء نقول يلزمك نفقة متوسط ألن الزوجة غنية واآلن فقري متوسط بني الغين والفقري؛ وإن كان الزوج 

الصحيح أن املعترب حال  حنن نقصنا من حقها بعض الشيء ألنك فقري ومجعنا بني حالتيكما، عرفتم اآلن؟ نعم

حق يتبع؛ أالزوج وهو مذهب الشافعي وإن كان مذهب احلنابلة على أن املعترب حال الزوجني مجيعا؛ لكن احلق 

  )) من أمثالكم وال يف اآلية إشكال. رزقهن وكسوتهن فاملعترب حال الزوج ويكون معىن قوله هنا: ((

  ؟...:الطالب

  ....نعم  الشيخ:

)) من فوائد اآلية الكرمية أن العرف له  وكسوتهن بالمعروف قال اهللا عزوجل: (( )) المولود لهوعلى  لقوله: ((

  اعتبار بالشرع.

)) يعين إال ما  ال تكلف نفس إال وسعها ومن فوائدها أن اهللا عزوجل ال يكلف نفسا ما ال تطيق؛ لقوله: ((

  تطيق .



بعباده، وأنه سبحانه وتعاىل ال يكلفهم إال ما يطيقون؛ يعين  ويتفرع على هذه الفائدة : بيان رمحة اهللا عزوجل

  )) يعين: إال طاقتها . إال وسعها معىن ((

  )) . وال مولود له بولدها )) وهذا ي (( ال تضار والدة بولدها ومن فوائد اآلية: حترمي املضارة؛ لقوله: ((

  فاد منه العموم؟ولدها والوالد يف ولده ؟ أو يست معوهل هذا خاص بالوالدة  

نقول: والشك أن سياق اللفظ خاص؛ لكن املعىن يقتضي العموم كما تشهد لذلك األدلة (من ضار ضار اهللا  

   به) و(ال ضرر وال ضرار) .

  )) . وعلى الوارث مثل ذلك ومن فوائد اآلية الكرمية: وجوب النفقة على الوارث للمولود؛ لقوله تعاىل: ((

وهي الرتاضي والتشاور؛ لقوله  جيوز لألم أن تفطم الولد قبل متام احلولني لكن بشروطومن فوائدها أيضا: أنه 

  )) . فال جناح عليهما تعاىل: ((

قبل احلولني إال بعد الرتاضي  واومن فوائد اآلية الكرمية: عناية اهللا عزوجل ؤالء الرضع؛ وأنه ال ميكن أن يفصل

  )) . فصاال عن تراض منهما وتشاورفإن أرادا  والتشاور لآلية الكرمية: ((

ومن فوائد اآلية: أنه ال يكفي املراضاة بني الزوجني يف الفطام؛ بل البد أن يكون هذا بعد التشاور والرتاجع يف 

 األمر حىت إذا تبينت املصلحة للطفل أقدم على ذلك؛ فلو أا قالت لزوجها: أترخص يل أن أدع الرضاع بقية

؛ لكن ما فيه تشاور؛ البد أن يقول: ننظر يف املوضوع ويتشاورا ويرتاجعا يف فهذا تراضياحلولني ؟ فقال: نعم؛ 

  املصلحة حىت يتم األمر.

فإن أرادا  وهل يؤخذ منه أن اهللا أرحم باإلنسان من أمه وأبيه ؟ نعم لعناية اهللا سبحانه وتعاىل بذلك بقوله: ((

    )) . فصاال عن تراض منهما وتشاور فال جناح عليهما

وإن أردتم أن تسترضعوا  لولده املراضع؛ لقوله تعاىل: ((ومن فوائد اآلية الكرمية: جواز اسرتضاع اإلنسان 

  )) . أوالدكم فال جناح عليكم

  وهل يشرتط إذن األم يف ذلك ؟ نعم؟ ظاهر اآلية


